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§ 23 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott lägger till ärendet Bidrag till enskilda 
vägar, diarienummer 2021-000377, och godkänner dagordningen i övrigt.                

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Käll (M) yrkar på att lägga till ärendet Bidrag till enskilda vägar, 
diarienummer 2021-000377, som ny punkt 4.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan godkänna 
dagordningen med tillägg för Anders Källs (M) tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                
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§ 24 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.         

     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Johansson (S) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan välja Anders 
Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutat så.                   
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§ 25 Dnr 2021-000184  

Ansökan om ökade medel för bidrag till enskilda vägar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna Riktlinje för särskilt driftbidrag till enskilda vägar.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att  

• Bidraget från Uppvidinge kommun kan tillsammans med bidraget 
från Trafikverket inte utgöra mer än 90% av total kostnad för 
åtgärden.   

• Lägga till i riktlinjen att i de fall som tekniska utskottets medel är 
slut lämnas ansökan över till kommunstyrelsen för beslut och vid 
bifall tillskjuter kommunstyrelsen medlen.           

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare fanns möjlighet för kommunens väghållare (samfälligheter med 
flera) att söka kommunalt bidrag för särskilda åtgärder på enskilda vägar. 
Detta bidrag finns även att söka hos Trafikverket och heter särskilt 
driftbidrag till enskilda vägar. Trafikverket beviljar idag 60% av kostnaden 
(förutsatt att vissa krav uppfylls) och Uppvidinge kommun vill nu 
återinföra möjligheten för kommunens väghållare att kunna söka bidrag 
även från kommunen för detta då det finns ett behov. Utifrån detta har ett 
förslag på riktlinjer för bidraget tagits fram. Riktlinjerna är framtagna 
utifrån de tidigare riktlinjerna samt med inspiration från Trafikverket, 
Bollebygd, Ängelholm, Varberg och Ulricehamn för att sedan anpassas 
utifrån Uppvidinge kommuns förutsättningar med ambitionen att göra 
processen enkel och överskådlig för både sökande, handläggande och 
beslutande part. 

Konsekvenser 
Det behövs en budget för bidragen. 2016–2019 har 293 000 kronor beviljats i 
särskilda driftbidrag från Uppvidinge kommun. För 2021 har ansökningar 
på hittills runt 600 000 kronor inkommit 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Viktoria Birgersson (C) yrkar på textalternativ 1: Bidraget från Uppvidinge 
kommun ska inte någon gång tillsammans med övriga bidrag och insatser, 
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överstiga den totalkostnad som Trafikverket har beräknat/godkänt för den 
särskilda driftåtgärden.  

Tony Johansson (S) yrkar på textalternativ 2: Bidraget från Uppvidinge 
kommun kan tillsammans med bidraget från Trafikverket inte utgöra mer 
än 90% av total kostnad för åtgärden.  

Peter Danielsson (S) yrkar på tillägg i riktlinjen med att i de fall som 
tekniska utskottets medel är slut lämnas ansökan över till kommunstyrelsen 
för beslut och vid bifall tillskjuter kommunstyrelsen medlen.  

Viktoria Birgersson (C) yrkar bifall till Peter Danielssons (S) 
tilläggsyrkande.      

Beslutsgång 
Ordförande beskriver beslutsgången.  

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med Viktoria Birgerssons (C) yrkande att bidraget från Uppvidinge 
kommun ska inte någon gång tillsammans med övriga bidrag och insatser, 
överstiga den totalkostnad som Trafikverket har beräknat/godkänt för den 
särskilda driftåtgärden.   

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med Tony Johanssons (S) yrkande att bidraget från Uppvidinge 
kommun kan tillsammans med bidraget från Trafikverket inte utgöra mer 
än 90% av total kostnad för åtgärden.   

Ordförande finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat i enlighet 
med Tony Johanssons (S) yrkande.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med Peter Danielssons (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.   

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
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Förslag Riktlinje för särskilt driftbidrag till enskilda vägar  

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 26 Dnr 2021-000377  

Bidrag till enskilda vägar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ärenden om ansökningar 
om bidrag till särskilda vägar som hanterats i tekniska utskottet under 2021 
skickas vidare till kommunstyrelsen för hantering.            

Sammanfattning av ärendet 
En diskussion förs på punkten kring hur man ska hantera de befintliga 
ansökningarna som kommit till kommunstyrelsens tekniska utskott under 
det innevarande året med anledning av att de ekonomiska medlen inte 
räcker till.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) yrkar på att ärenden om ansökningar om bidrag till 
särskilda vägar som hanterats i tekniska utskottet under 2021 skickas vidare 
till kommunstyrelsen för hantering.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                   
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§ 27 Dnr 2021-000315  

Ekonomisk redovisning för utskott 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner den ekonomiska 
redovisningen.          

Sammanfattning av ärendet 
På punkten redovisas det ekonomiska läget för kommunstyrelsens tekniska 
utskott.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 

Driftsredovisning tekniska avdelningen januari-maj 2021 

Investeringsredovisning tekniska avdelningen januari-maj 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 28 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott begär om anstånd hos 
kommunstyrelsen med återrapporteringen till kommunstyrelsen.             

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet initierades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 januari 2020 § 
18. Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2020 § 42 att ge tekniska 
utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 
kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 
våren 2020. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 26 februari 
2020 § 3 att uppdra åt tekniska avdelningen att ta fram planen och 
återkomma till tekniska utskottet under våren 2020.  

Anstånd har begärt och beviljats av kommunstyrelsens tekniska utskott den 
29 april 2020 § 13 till september år 2020. Anstånd har även begärts hos 
kommunstyrelsen och beviljades den 18 november 2020 § 253 till maj 2021. 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 maj 2021 att tekniska utskottet ska 
återkomma till kommunstyrelsen med tidigare givet uppdrag under hösten 
2021.  

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av en femårsplan för vägunderhåll av kommunala vägar och 
gator finansieras med medel inom ramen för tekniska avdelningens budget 
enligt beslut av kommunstyrelsen 2020-05-20 § 126. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) yrkar på att begära anstånd hos kommunstyrelsen med 
återrapporteringen till kommunstyrelsen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-15 
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 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-18 § 136 

Beslutet skickas till 
Samhällsservicechef 
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§ 29 Dnr 2021-000235  

Information om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger samhällsserviceförvaltningen i 
uppdrag att utreda vad som ingår i måltidsabonnemangen samt att se över 
möjligheten att ha en kontaktperson på socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen gällande kosten. Ärendet återrapporteras till 
kommunstyrelsens tekniska utskott.           

Sammanfattning av ärendet 
Den 28 april 2021 § 15 presenterades information om kostverksamheten för 
kommunstyrelsens tekniska utskott. I samband med ärendets behandling 
beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att lyfta ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att besluta om att ge 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att se över måltidsabonnemangen 
och möjligheten till kontaktpersoner på socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 juni 2021 § 84 att ärendet 
skickas tillbaka till kommunstyrelsens tekniska utskott då utskottet har 
befogenhet att besluta om uppdraget.  

Konsekvenser 
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) yrkar på tillägg med att ärendet återrapporteras till 
kommunstyrelsens tekniska utskott.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg 
för Peter Danielssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott, 2021-04-28 § 15  
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-01 § 84 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-16 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 30 Dnr 2021-000007  

Samhällsservicechef informerar      .         

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Ivarsson, samhällsservicechef, informerar på punkten om följande:  

• Ärenden som hanteras i kommunstyrelsens tekniska utskott 
respektive kommunstyrelsens arbetsutskott.  

• Tekniska avdelningens ledning och expertis.                               
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§ 31 Dnr 2021-000237  

Övrigt 2021                 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tekniska utskott diskuterar på punkten om vem som 
ansvarar för maten som finns att tillgå på särskilda boenden. De lagade 
måltiderna respektive vad som finns i kylskåpen.                                     
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